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Onderwerp: Discussienota Hoogbouw in de Provincie Utrecht 
 
Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 

Aanleiding/voorgeschiedenis 
In mei 2009 is in de Statencommissie RGW een eerste discussie geweest over hoogbouw naar 
aanleiding van de plannen voor de Belle van Zuylen in Utrecht. Toen is door gedeputeerde Krol een 
notitie toegezegd over de provinciale rol ten aanzien van de beoordeling van hoogbouw. Een nieuw 
beleid zou in de nieuwe structuurvisie gestalte moeten krijgen. De toegezegde notitie/nota ligt nu voor. 
 
Essentie / samenvatting: 
Bijgaande nota beoogt bouwstenen aan te reiken voor een provinciaal beleid voor hoogbouw. Dat 
beleid zal uiteindelijk gestalte moeten krijgen in de integrale structuurvisie. Daarom zijn geen 
dichtgetimmerde voorstellen aangereikt, maar gaat het uitdrukkelijk om een discussiestuk. 
De opbouw van het stuk is drieledig. 
• Een brede inventarisatie van alle ruimtelijke aspecten waarop hoogbouw kan worden beoordeeld; 

afbakening van het provinciaal belang. 
• Een prikkelende beschrijving en beoordeling van voorbeelden van hoogbouw, van binnen en 

buiten de provincie. 
• Een eerste aanzet voor een uitwerking van het provinciale beleid.  
Die prikkelende beschrijving van voorbeelden biedt geen “provinciaal oordeel” over die bestaande 
voorbeelden, maar is een uitnodiging om ook zelf rond te kijken en een eigen oordeel te vormen. 
De uitwerking van het beleid richt zich op drie terreinen:  
• de cultuurhistorische hoofdstructuur,  
• stads- en dorpsranden grenzend aan waardevolle landschappen en 
• stads(deel)centra die als zodanig zijn terug te vinden in het provinciaal locatiebeleid.  
In de eerste twee situaties is er aanleiding voor terughoudendheid in de toepassing van hoogbouw, in 
de derde veel minder. Provinciale sturing is mogelijk door aan te geven in welke gevallen (vanaf 
welke bouwhoogte) de provincie gemeentelijke bestemmingsplannen wil beoordelen op het aspect 
hoogbouw en door kwaliteitscriteria op te nemen met betrekking tot de aanvaardbaarheid van 
hoogbouw en de inrichting van de omliggende ruimte. De nota pleit niet voor het opnemen van 
maximale bouwhoogten, maar dat is uiteraard ook mogelijk. 
 



College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

2

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Bouwstenen aandragen voor een provinciaal hoogbouwbeleid, dat gestalte moet krijgen in de nieuwe 
structuurvisie. 
 
Financiële consequenties 
Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Indien u zich kunt vinden in de drie genoemde aandachtsvelden en de voorgestelde werkwijze om 
kwalitatieve beoordelingscriteria te formuleren voor de beoordeling van (bestemmingsplannen met) 
hoogbouwinitiatieven, kan het provinciaal beleid nader worden uitgewerkt in de nieuwe provinciale 
ruimtelijke structuurvisie. In de nog dit jaar vast te stellen Kadernota Ruimte kan hoogbouw worden 
opgenomen als een thema waarvoor beleid zal worden geformuleerd. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  
Wij nodigen u uit kennis te nemen van bijgaande nota en uw mening kenbaar te maken voor de 
aanzetten tot beleid, zoals verwoord in hoofdstuk 4 van de Nota. 
• Zijn de juiste aandachtsgebieden verwoord (CHS, stads- en dorpsranden en stedelijke centra waar 

hoogbouw juist op zijn plaats is)? 
• Kunt u zich vinden in de voorgestelde benaderingswijze voor kwetsbare gebieden, waarbij wordt 

voorgesteld de waardevolle landschappen en de kwetsbaarheden daarvan in relatie tot hoogbouw 
nader te benoemen en de uitwerking van het provinciaal beleid daarop te baseren (aansluitend bij 
provinciale Kwaliteitsgidsen voor de landschappen)? 

• Kunt u zich vinden in de benaderingswijze voor de stedelijke centra om intensief ruimtegebruik te 
blijven stimuleren, met aandacht voor functionele/stedenbouwkundige kwaliteit, op een wijze die 
aansluit bij het bestaande locatiebeleid? 
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